
Prysmian torna al treball 
després de 14 dies de vaga

// J.C. / G.m.

Els treballadors de Prys-
mian van tornar a la feina 
ahir dijous al migdia en ho-
rari nocturn (a les 22 hores) 
després que, en una votació, 
la majoria relativa dels em-
pleats (228 a 200) decidís 
acabar amb la vaga indefini-
da que ja durava 14 dies, en 
protesta per l’acomiadament 
sobtat de 19 treballadoors. 
Un dia abans, dimecres, un 
treballador havia provocat 
la repetició de la votació en 
trencar un número indeter-
minat de vots mentre es re-
alitzava la consulta. Al ma-
teix temps, el president del 
comitè d’empresa, Cristòfol 
Fabré (CCOO), es va veure 
forçat a dimitir a causa de 
les pressions que van exercir 
els mateixos representants 
sindicals, a la vegada també 
pressionats per la direcció de 
la companyia.

Fabré ha explicat al DI-
ARI que m’he vist obligat 
a dimitir del meu càrrec 
de president del comitè, 
tot i que penso continuar 
com a delegat. He sentit el 
suport dels treballadors, 
no així d’alguns represen-
tants sindicals.

Jordi Raurich, delegat de 
la Federació de Treballadors 
de Catalunya (FTC), ha ma-
nifestat que la direcció de 
l’empresa ha aprofitat la 
feblesa d’alguns delegats 
del comitè per aconseguir 
els seus propòsits.

Per al representant de la 
FTC, aquests delegats sin-
dicals, atemorits per l’em-
presa i la vaga indefinida, 

van demanar al president 
del comitè que dimitís del 
seu càrrec i com a delegat 
sindical. Es tracta d’un fet 
il·legal i. A més, quan hi 
ha un conveni per entre-
mig no pot dimitir ningú. 
Per a nosaltres, Fabré con-
tinua sent el president del 
comitè.

Sense acord a  Treball
Direcció i comitè d’empre-
sa es van reunir per última 
vegada aquest dimarts a la 
tarda al Departament de 
Treball, però les converses 
no van avançar. La compa-
nyia exigia que s’aturés la 
vaga indefinida abans de co-
mençar cap negociació. Uns 
dies abans (divendres passat), 
ja s’havien reunit al mateix 
despatx de la Generalitat. Fa-
bré va manifestar llavors que 
probablement ens farien 
més cas si es tractés d’una 
fàbrica de Nissan o Seat.   

228
treballadors van votar a 
favor de tornar a treballar 
després de gairebé dues 
setmanes de vaga i d’una 
segona votació.

200
empleats volien continu-
ar la vaga. La votació va 
ser apretada. Un total de 
22 treballadors van votar 
en blanc.

Les xifres

Tensa assemblea dels treballadors de Prysmian, aquest dimecres a la tarda fèlix
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Els treballadors 
de Prysmian van 

haver de votar dues 
vegades si tornaven 

a la feina

El comitè d’empresa 
de Prysmian ha patit 
aquests dies una in-
tensa pressió. Segons 
ha pogut saber aquest 
periòdic, la direcció de 
l’empresa havia mos-
trat que no tenia cap 
pressa a desencallar la 
situació i mantenia la 
seva exigència que els 
treballadors abando-
nessin la vaga, que con-
sideren il·legal, abans 
d’iniciar qualsevol 
negociació. 

L’apunt

Segons les mateixes 
fonts, la direcció de l’em-
presa ha enviat cartes 
als membres del comitè 
recordant que la vaga era 
il·legal i que es podien 
exercir accions legals 
contra els treballadors 
que l’havien promogut.
José Antonio Criado, 
delegat d’UGT, qualifica 
la situació viscuda els úl-
tims 15 dies com a “molt 
greu”. El delegat d’UGT 
afirma que es demanarà 
a la direcció de l’empre-

sa, després que s’ha de-
cidit tornar a la feina, 
que no es porti a terme 
cap sanció contra la 
plantilla. 
Pel que fa a la dimissió 
del fins ara president 
del comitè, Cristòfol 
Fabré (CCOO), Criado 
afirma que “la UGT no 
el veia l’interlocutor 
idoni davant l’empresa 
i el comitè ha decidit 
canviar d’interlocutor 
per poder arribar a 
algun tipus d’acord”.  

Deixar la vaga abans d’iniciar 
qualsevol negociació

La votació es va 
haver de repetir 
perquè un empleat 
va trencar vots

El president del 
comitè d’empresa, 
Cristòfol Fabré, es 
veu forçat a dimitir


